SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
Nr 4
[data publikacji: 26 października 2018 roku]

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie, które wejdą w życie
w następującym okresie:
26.10.2018 – 09.11.2018
12.10.2018 – 26.10.2018

w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
w przypadku zarządzeń* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

*zarządzenia ujęte w Serwisie nie są informacją o wszystkich zarządzeniach wydanych przez Prezesa
NFZ we wskazanym okresie – zostały one dla Państwa wyselekcjonowane i dotyczą indywidualnej
działalności prowadzonej przez Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w związku z powyższym nie
zostały w Serwisie uwzględnione zarządzenia m.in. dotyczące działalności leczniczej wykonywanej
przez szpitale.

Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych:
__ - informacje istotne
__ - informacje szczególnie istotne
__ - dawna treść przepisu
__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany
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1.

ZMIANY W PRZEPISACH:
1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego:

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz osób uprawnionych do ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Z dniem 30 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1552) – zwana dalej ustawą

zmieniającą.
Powyższy akt prawny wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) –
zwanej dalej ustawą o świadczeniach, polegające na rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób
uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz osób uprawnionych do ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych bez skierowania lekarza
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, uprawniene z powyższego tytułu nabywają
w ten sposób osoby deportowane do pracy przymusowej.
Ustawodawca wprowadza w powyższym celu legalną definicję osoby deportowanej do pracy
przymusowej (która zawarta jest w art. 5 pkt 19a ustawy o świadczeniach), przez którą należy
rozumieć:

osobę deportowaną do pracy przymusowej lub osadzoną w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, której przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego,
o którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552).
Zmiana ustawy wprowadzająca wspomniane powyżej uprawnienie, związana jest z modyfikacją
art. 47c ust. 1 oraz art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy o świadczeniach, które to przepisy otrzymują
następujące brzmienie:
art. 47c ust. 1:

Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa
w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz, działacze opozycji antykomunistycznej
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i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają
prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach.
art. 57 ust. 2 pkt 10:

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 [skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych –
przyp. red. Serwisu], nie jest wymagane do świadczeń:

10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz
osób deportowanych do pracy przymusowej;

Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych,
pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001552 .
Pełen tekst ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
(*należy wybrać tekst ujednolicony).
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Zastąpienie wybranych aktów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów.
Z dniem 30 października 2018 r., uchylone zostają akty wykonawcze, wydane na podstawie przepisów
wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 798) – zwanej dalej ustawą uchylającą, w przypadku których nie weszły w życie akty je
zastępujące.
Zgodnie ze wspomnianym powyżej przepisem:

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6, art. 35 ust. 11,
art. 36 ust. 7 oraz art. 37e ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 6, art. 35 ust. 11, art. 36 ust. 7
oraz art. 37e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej
jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 27 ust. 6 oraz
art. 37a ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 oraz art. 37a ust. 11 ustawy zmienianej
w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Na dzień oddania do publikacji niniejszego wydania e-informatora (26 października 2018 r.), w okresie
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy uchylającej, weszły w życie trzy nowe akty wykonawcze,
zastępujące dotychczas obowiązujące rozporządzenia, wydane na podstawie ww. przepisów:


rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego
oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1104)1, które weszło w życie w dniu 8 czerwca 2017 r., zastępując obowiązujące wcześniej
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego
oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 486);



rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odznak „Dawca
Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 2034)2, które weszło w życie
w dniu 25 października 2018 r., zastępując obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r., o tożsamym tytule (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 63);

1

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r., dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001104 .
2
Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r., dostępny jest na stronie
internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2034/1 .
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rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania
kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem
i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2046) 3, które weszło
w życie w dniu 26 października 2018 r., zastępując obowiązujące wcześniej rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r., o tożsamym tytule (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 273).

Pełen tekst ustawy uchylającej, dostępny jest są na stronie Internetowego Systemu Aktów
Prawnych, pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000798 .

Jednocześnie zastrzec należy, że dwa rozporządzenia, w przypadku których nie zostały dotąd wydane
zastępujące je akty prawne, oczekują na ogłoszenie, co ma nastąpić najpóźniej do dnia
29 października 2018 r. (informacje wynikające z Rządowego Centrum Legislacji). Są to:


rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek
(tekst przekazany do ogłoszenia, dostępny jest pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12315505/12530867/dokument364162.doc ).



rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wywozu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów
(tekst przekazany do ogłoszenia, dostępny jest pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314554/12525796/dokument363534.doc ).

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, w przypadku
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
pobierania,

przechowywania

i

przeszczepiania

komórek,

tkanek

i

narządów

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1674), proces legislacyjny dotyczący projektu rozporządzenia4 które ma je
zastąpić, zatrzymał się na etapie konsultacji publicznych 5. Tym samym, mając na uwadze, iż ustawa
uchylająca weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2017 r., jeżeli do dnia 29 października 2018 r. nie
zostanie ogłoszone rozporządzenie zastępujące rozporządzenie z dnia 29 września 2016 r., zostanie
ono uchylone z mocy prawa z dniem 30 października 2018 r.

3

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r., dostępny jest na stronie
internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2046/1 .
4
Projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12315305/12529923/12529924/dokument354863.pdf .
5
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315305/katalog/12529923#12529923 [stan na 26 października 2018 r.,
godz. 14.30]
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmiana zarządzenia w sprawie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne
Na podstawie zarządzenia Nr 105/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
3 października 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy zdrowotne
– w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne – zwanego dalej zarządzeniem zmieniającym,
w zarządzeniu Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
z dniem 3 listopada 2018 r. wprowadzona zostaje następująca zmiana:
1) w załączniku nr 1 [Programy Zdrowotne – Profilaktyczne Programy Zdrowotne – Katalog Zakresów

i Świadczeń]:
a) w L.p. 5 [Program badań prenatalnych]:
- uchyla się świadczenie o kodzie 5.19.00.0000038,
- dodaje się świadczenie o kodzie 5.19.00.0000039:
PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RhD PACJENTCE RhDUJEMNEJ po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej.
Świadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie
z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz
perinatologii.

5.19.00.0000039

Świadczenie rozliczane na podstawie faktury (konieczność
udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt
immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej
urzędowej ceny zbytu dla dawki 50 mcg/ml określonej w załączniku
do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia*)
z uwzględnieniem przepisów art. 9 ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1844 z późn. zm.).
Wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111.

1

b) w L.p. 5a [Program badań prenatalnych – część położniczo-ginekologiczna]:
- uchyla się świadczenie o kodzie 5.19.00.0000038,
- dodaje się świadczenie o kodzie 5.19.00.0000039:
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PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RhD PACJENTCE RhDUJEMNEJ po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej.
Świadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie
z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.
Świadczenie rozliczane na podstawie faktury (konieczność
5.19.00.0000039 udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt
immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej
ceny zbytu dla dawki 50 mcg/ml określonej w załączniku do
obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia*) z uwzględnieniem
przepisów art. 9 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.).
Wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111.

1

2) załącznik nr 2 [wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – programy zdrowotne

w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne], otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
zarządzenia zmieniającego.
Zgodnie z § 2 zarządzenia zmieniającego: Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia,
stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawiera się zgodnie z wzorem umowy określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zgodnie z § 4 zarządzenia Nr 105/2018/DSOZ: Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia

podpisania i stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 15 września 2018 r.
Wprowadzane zarządzeniem Nr 105/2018/DSOZ zmiany nadają nowe brzmienie załącznikom nr 1 i 2
do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ. Co istotne, wprowadzone zmiany stosuje
się do rozliczenia wstecz – od dnia 15 września 2018 roku.
Jak podano w uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego: Konieczność wprowadzenia modyfikacji

polegającej na dodaniu nowego produktu rozliczeniowego ma na celu dostosowanie przepisów
zarządzenia PRO do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów
zdrowotnych (Dz. U. poz.1777) wprowadzającego nowe świadczenie gwarantowane pn. „podanie
immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD – ujemnej po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej”. Produkt
ten przewidziany został do sumowania z innymi typami porad realizowanych w ramach programu
badań prenatalnych, a jego wycena odpowiada urzędowej cenie zbytu określanej w załączniku do
obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.
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Z pełnym brzmieniem zarządzenia Nr 105/2018/DSOZ (wraz z załącznikami) oraz jego uzasadnieniem,
można zapoznać się pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr1052018dsoz,6833.html .
Z pierwotnym brzmieniem zarządzenia Nr 78/2018/DSOZ (wraz z załącznikami), można zapoznać się
pod adresem:
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-782018dsoz,6804.html .
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2.

NOWE AKTY PRAWNE:
1)

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego:

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego przedstawione zostały w części dotyczącej zastąpienia
wybranych aktów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (str. 5-6). Z uwagi na powyższe,
odstąpiono od powielania powyższych informacji w niniejszej sekcji.
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2)

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Brak nowych zarządzeń.
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3.

TERMINARZ LEKARZA:

Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza, o których
należy pamiętać w okresie od 26 października 2018 roku do 23 listopada 2018 roku, z zastrzeżeniem,
iż obowiązki te należy w każdym przypadku interpretować indywidualnie, w zależności od sposobu i zakresu
wykonywania działalności leczniczej.
Data

Obowiązki lekarza

Podstawa prawna

do dnia

podatek w formie karty podatkowej za październik

art. 31 ust. 5 ustawy

7.11.2018 r.

Podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, przekazują go pomniejszonego o zapłaconą
składkę

na

ubezpieczenie

zdrowotne,

bez

wezwania

w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku
podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

z 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku
dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów

art. 26 ust. 3 ustawy

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału

z 15 lutego 1992 r.

w zyskach osób prawnych oraz sporządzenie CIT-7

o podatku dochodowym od

za październik

osób prawnych

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek.
Co do zasady, płatnicy są nadto obowiązani przesłać
podatnikom:
1)

mającym

siedzibę

Rzeczypospolitej
pobranego

lub

zarząd

-

informację

Polskiej

podatku

w

terminie

na

terytorium

o

wysokości

przekazania

kwoty

pobranego podatku,
2) niemającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby

lub

zarządu

oraz

urzędowi

skarbowemu

-

informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego
po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat
do dnia

zaliczka na podatek od nieruchomości (dot. osób

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy

15.11.2018 r.

prawnych i jednostek niemających osobowości

z 12 stycznia 1991 r.

prawnej)

o podatkach i opłatach

Osoby

prawne,

jednostki

organizacyjne

oraz

spółki

lokalnych

niemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać
obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez
wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach
proporcjonalnych

do

czasu

trwania

obowiązku

podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca,
a za styczeń do dnia 31 stycznia.
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termin wystawienia faktur za październik

art. 106i ustawy

Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano

z 11 marca 1994 r.
o podatku od towarów
i usług

dostawy towaru lub wykonano usługę.
do dnia

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników

art. 38 ust. 1 ustawy

20.11.2018 r.

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu

z 26 lipca 1991 r.

umów zlecenia i o dzieło za październik

o podatku dochodowym od

Zakłady pracy (a zatem także i lekarze będący pracodawcą)

osób fizycznych.

są obowiązane przekazać kwoty pobranych zaliczek na
podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu
skarbowego,

przy

skarbowego

właściwy

pomocy

którego

według

naczelnik

miejsca

urzędu

zamieszkania

płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest
osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między
kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku
występuje różnica, należy ją wyjaśnić w rocznej deklaracji
zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

art. 21 ust. 1 i 1a ustawy

osób fizycznych za październik

z 20 listopada 1998 r.

Podatnicy

opodatkowani

ryczałtem

od

przychodów

ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób
opłacania ryczałtu są obowiązani za każdy miesiąc obliczać
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na
rachunek

urzędu

skarbowego

w

terminie

do

dnia

o zryczałtowanym podatku
dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie
złożenia zeznania.
Podatnicy

mogą

obliczać

ryczałt

od

przychodów

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu
skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po
upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za
ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia
zeznania,

gdy

otrzymane

przychody

z

działalności

prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku
poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty
stanowiącej
art. 21 ust.

równowartość
1b

zryczałtowanym

ustawy
podatku

z

25
20

000

euro

listopada

dochodowym

od

(zgodnie

1998

r.

o

niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
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zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

art. 44 ust. 6 ustawy

od

z 26 lipca 1991 r. o

dochodów

osiągniętych

z

działalności

gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy w

podatku dochodowym od

październiku

osób fizycznych

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani
bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki
na podatek dochodowy. Zaliczki miesięczne wpłaca się
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.

Zaliczki

kwartalne

podatnicy

wpłacają

w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po
kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za
ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego
podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego
roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do jej
wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
zaliczka na podatek dochodowy od dochodów

art. 44 ust. 3a ustawy

zagranicznych oraz innych dochodów uzyskiwanych

z 26 lipca 1991 r.

bez pośrednictwa płatnika w październiku

o podatku dochodowym od

Podatnicy

uzyskujących

dochody

bez

pośrednictwa

osób fizycznych.

płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury
i renty

zagranicznej

oraz

z

tytułów

określonych

w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f. (w tym też przychody

z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie
od

osoby

fizycznej

gospodarczą,

osoby

organizacyjnej
niemającej

prowadzącej
prawnej

oraz

i

jej

jednostki

osobowości

działalność
jednostki

organizacyjnej
prawnej

lub

właściciela/posiadacza nieruchomości, w której lokale
są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu
zarządcy

albo

administratora

-

jeżeli

podatnik

wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych
z tą nieruchomością) są obowiązani w terminie do 20.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia
zeznania

podatkowego,

stosując

do

wpłacać

uzyskanego

dochodu

zaliczki

miesięczne,

najniższą

stawkę

podatkową określoną w skali podatkowej.
zryczałtowany

podatek

dochodowy

od

osób

fizycznych za październik
Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami
(które wykonują działalność osobiście – np. na podstawie

art. 42 ust. 1 ustawy
z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od
osób fizycznych

umowy zlecenia bądź kontraktu menadżerskiego), osoby
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prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek
oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje
zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według
siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik
nie posiada siedziby.
zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

art. 25 ustawy z 15 lutego

za październik

1992 r. o podatku

Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać na
rachunek

urzędu

skarbowego

zaliczki

miesięczne

dochodowym od osób
prawnych

w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni
miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do
20

dnia

pierwszego

miesiąca

następnego

roku

podatkowego, chyba że przed upływem terminu do jej
wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek należny
od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony
o sumę

zaliczek

wpłaconych

od

początku

roku

nie

przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu
osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę
zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł,
wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek
wpłaconych od początku roku.
zaliczka na zryczałtowany podatek od przychodów

art. 12 ust. 1 pkt 3) lit. a)

osiąganych z tytułu najmu prywatnego

ustawy z dnia 20 listopada

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%
od przychodów postaci pieniędzy i wartości pieniężnych
oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych
nieodpłatnych

świadczeń

z

tytułu

umowy

najmu,

podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o

1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, a od nadwyżki
ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
wynosi 12,5% przychodów.
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Zatwierdzono przez:
Adwokata Michała Górskiego
Radcę Prawnego Joannę Badke
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.,
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl
Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres
prawnik@wil.org.pl , wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.
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